
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด  

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย  :  วิจัยและพัฒนาพืชไร่น ้ามันอ่ืนๆ (งา ทานตะวัน สบู่ด้า) 

2. โครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตงา 

    กิจกรรม   :  การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการผลิตงาในพื นที่ที่มีศักยภาพ 

    กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตงาในสภาพนาและพื นที่ที่มีแหล่งน ้าเสริม 

3. ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การทดสอบเทคโนโลยีการก้าจัดวัชพืชในงาที่ปลูกในสภาพนาชลประทาน 

   ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Testing of Weed Control Technology for Sesame Grown in 

   Paddy Fields  

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

   หัวหน้าการทดลอง   :  บุญเหลือ  ศรีมุงคุณ ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี 

   ผู้ร่วมงาน                 :  ลักขณา  ร่มเย็น อรอนงค์  วรรณวงษ์ สมพงษ์ ชมภูนุกูลรัตน์ 

5. บทคัดยอ่   : ด้าเนินการในสภาพนา ซึ่งสามารถให้น ้าได้ตลอดฤดูปลูก ปี 2555 จากการ

เก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี พบว่า ดินมีค่าความเป็นกรด-ด่าง 4.39 มีอินทรียวัตถุ 0.71 

เปอร์เซ็นต์ ไนโตรเจน 0.036 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้ในดิน 2.96 มก./กก. โพแทสเซียมที่

แลกเปลี่ยนได้ในดิน 2.0 มก./กก. ท้าการทดสอบเทคโนโลยีการก้าจัดวัชพืชในพื นที่ 1 ไร่ ไม่มีแผนการทดลอง 4 

กรรมวิธี ขนาดแปลงย่อย 1 งานต่อกรรมวิธี คือ 1. ใช้สาร alachlor อัตรา 150 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ พ่นก่อน

วัชพืชงอก 2. ใช้สารเคมี fenoxaprop-P-ethyl อัตรา 24 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ พ่นหลังวัชพืชงอก 3 สัปดาห์

ปลูก 3. ก้าจัดวัชพืชโดยใช้แรงงานคน 2 ครั ง เมื่องาอายุ 3 และ 6 สัปดาห์หลังปลูก 4. ไม่มีการก้าจัดวัชพืช ปลูก

งาด้าพันธุ์อุบลราชธานี 3 แบบแถว ปี 2555 ผลการทดสอบพบว่า การก้าจัดวัชพืชด้วยแรงงานคน 2 ครั ง งาให้

ผลผลิตสูงกว่าการไม่ก้าจัดวัชพืช 46.64 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ การใช้สารก้าจัดวัชพืช alachlor งาให้ผลผลิต

สูงกว่าการไม่ก้าจัดวัชพืช 40.91 เปอร์เซ็นต์ ส้าหรับการใช้สารก้าจัดวัชพืช fenoxaprop-P-ethyl งาให้ผลผลิตสูง

กว่าการไม่ก้าจัดวัชพืช 25.25 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสอดคล้องกับน ้าหนักแห้งวัชพืชเมื่อเก็บเก่ียว ที่พบว่า การก้าจัดวัชพืช

ด้วยแรงงานคน 2 ครั ง มีน ้ าหนักแห้งวัชพืชน้อยที่สุด รองลงมา คือ การใช้สารก้าจัดวัชพืช alachlor และ 

fenoxaprop-P-ethyl ตามล้าดับ ในขณะที่การไม่ก้าจัดวัชพืชมีน ้าหนักแห้งวัชพืชมากที่สุด ปี 2556 การก้าจัด

วัชพืชโดยใช้แรงงานคน 2 ครั ง เมื่องาอายุ 3 และ 6 สัปดาห์หลังปลูก งาให้ผลผลิตสูงที่สุด และการไม่ก้าจัดวัชพืช

งาให้ผลผลิตต่้าที่สุด ซึ่งสอดคล้องตามปริมาณน ้าหนักแห้งของวัชพืช คือ การก้าจัดวัชพืชโดยใช้แรงงาน คน 2 ครั ง 

เมื่องาอายุ 3 และ 6 สัปดาห์หลังปลูก มีน ้าหนักแห้งวัชพืชน้อยที่สุด 66.5 กรัมต่อตารางเมตร ในขณะที่การไม่

ก้าจัดวัชพืชมีน ้าหนักแห้งวัชพืชมากที่สุด 406 กรัมต่อตารางเมตร  

 



 

 
 
 
 
 
6. ค าน า      : การปลูกงาในประเทศไทยส่วนใหญ่จะปลูกในที่ดอน และอาศัยน ้าฝนเป็นหลัก 
ส้าหรับเกษตรกรบางพื นที่มีการปลูกงาในสภาพนา ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยน ้าฝน และอาศัยความชื นดิน ซึ่งเกษตรกร
จะต้องรอฝนแรกก่อนจึงจะท้าการปลูกงา จึงมีปัญหาทางด้านวัชพืชค่อนข้างน้อย แต่ถ้าหากเราปลูกงาในสภาพนา
ชลประทานที่สามารถให้น ้าได้ตลอดฤดูปลูก จะท้าให้มีวัชพืชขึ นรบกวน จากรายงานของสรศักดิ์ (2527) พบว่า 
การปลูกงาโดยไม่มีการก้าจัดวัชพืช ผลผลิตจะลดลง 2 ถึง 3 เท่าตัว เมื่อเทียบกับแปลงที่มีการก้าจัดวัชพืช และ
การปลูกงาโดยไม่มีการก้าจัดวัชพืชไม่สามารถเก็บผลผลิตของงาได้เลย (สมพงษ์ และคณะ, 2534) การควบคุม
วัชพืชในงามีหลายวิธี จากการศึกษาของบุญเหลือ และคณะ (2546) พบว่า การใช้สารควบคุมวัชพืชแบบก่อนงอก
หรือใช้แรงงานคน 2 ครั ง ท้าให้ผลผลิตงาเพ่ิมขึ นกว่า 1 เท่าตัว ซึ่งช่วงเวลาที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และ
ผลผลิตของงา มานิสา และคณะ (2530) รายงานว่า การก้าจัดวัชพืชเมื่องาอายุ 3 และ 4 สัปดาห์หลังงอก งาให้
ผลผลิตไม่แตกต่างจากแปลงที่มีการก้าจัดวัชพืชตลอดฤดูปลูก กลุ่มวิจัยวัชพืช (2547) ให้ค้าแนะน้าในการก้าจัด
วัชพืชโดยการใช้แรงงานหรือเครื่องมือกล อาจท้าได้ 1-2 ครั ง เมื่องาอายุ 15-20 วัน และเมื่อ 30-40 วันหลังปลูก 
และการใช้สารก้าจัดวัชพืชในการควบคุม ซึ่งการแข่งขันของวัชพืชอาจท้าให้ผลผลิตของงาลดลงได้มากถึง 60 
เปอร์เซ็นต์ และจากการศึกษาของจ้าลอง และคณะ (2548) พบว่า การก้าจัดวัชพืชในนาเขตชลประทาน ท้าให้
น ้าหนักแห้งวัชพืชลดลง 26-60 เปอร์เซ็นต์ และท้าให้ผลผลิตงาเพ่ิมขึ นประมาณ 15-20 เปอร์เซ็นต์ ส้าหรับการ
ควบคุมวัชพืชในสภาพนาที่มีสภาพแวดล้อมแตกต่างจากสภาพไร่ ซึ่งค้าแนะน้าในการควบคุมวัชพืชในงาเป็น
ค้าแนะน้าส้าหรับในสภาพไร่เป็นส่วนใหญ่ ดังนั น จึงได้น้าเทคโนโลยีการก้าจัดวัชพืชที่แนะน้าไว้ มาทดสอบในสภา
พนาเขตชลประทานที่สามารถให้น ้าเสริมได้ตลอดฤดูปลูก เพ่ือเป็นข้อมูลส้าหรับแนะน้าเกษตรกรต่อไป 

7. วิธีด าเนินการ       :  

 - อุปกรณ์ 

-  เมล็ดพันธุ์งาด้าพันธุ์อุบลราชธานี 3 
 -  สารเคมีก้าจัดวัชพืช metolachlor และ fenoxaprop-P-ethyl 
 -  ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8  
 -  วัสดุอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างพืช 
 -  สารเคมีป้องกันก้าจัดศัตรูพืช 
 -  วัสดุอุปกรณ์ในการวิเคราะห์ดิน 
 -  วัสดุอุปกรณ์ในการให้น ้า 

 - วิธีการ  



 

 ไม่มีแผนการทดลอง 4 กรรมวิธี ขนาดแปลงย่อย  1 งานต่อกรรมวิธี  
กรรมวิธี ประกอบด้วย 
1. ใช้สารเคมี metolachlor อัตรา 150 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ พ่นก่อนวัชพืชงอก 
2. ใช้สารเคมี fenoxaprop-P-ethyl อัตรา 24 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ พ่นหลังวัชพืชงอก 
3. ก้าจัดวัชพืชโดยใช้แรงงานคน 2 ครั ง เมื่องาอายุ 2 และ 4 สัปดาห์หลังงอก 
4. ไม่ก้าจัดวัชพืช 
 
 
 

- วิธีปฏิบัติการทดลอง 

 ก่อนปลูกงาสุ่มเก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดิน ปลูกงาด้าพันธุ์อุบลราชธานี 3 แบบ
แถว ระยะปลูก 50x10 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 25 กก./ไร่ พร้อมปลูก พ่นสารควบคุมวัชพืช 
metolachlor อัตรา 150 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ พ่นสารควบคุมวัชพืช fenoxaprop-P-ethyl อัตรา 24 กรัมสาร
ออกฤทธิ์ต่อไร่ พ่นหลังวัชพืชงอก ถอนแยกเมื่ออายุประมาณ 10-15 วันหลังงอก และก้าจัดวัชพืชด้วยแรงงานคน
เมื่ออายุ 2 และ 4 สัปดาห์หลังงอก สุ่มเก็บตัวอย่างวัชพืชเมื่อเก็บเกี่ยวในพื นที่ 0.25 ตร.ม. จ้านวน 2 จุดต่อแปลง
ย่อยน้ามาแยกชนิด และน้าเข้าอบที่อุณหภูมิ 80๐C เป็นเวลา 48 ชั่วโมง น้ามาชั่งน ้าหนักแห้ง และสุ่มเก็บตัวอย่าง
งาเมื่อเก็บเกี่ยวจ้านวน 5 ต้นแปลงย่อย น้าเข้าอบที่อุณหภูมิ 80๐C เป็นเวลา 48 ชั่วโมง น้ามาชั่งน ้าหนักแห้ง 
ควบคุมศัตรูพืชตามการระบาดของโรคและแมลง เก็บเก่ียวงาเมื่อฝักสุกแก่ 2 ใน 3 ของต้น 

- การบันทึกข้อมูล   

1.  วันปลูก และวันปฏิบัติการต่างๆ  
2.  การเจริญเติบโตของงา สุ่มวัดความสูงและน ้าหนักแห้งเมื่อเก็บเกี่ยวงา 
3.  ชนิด และน ้าหนักแห้งวัชพืช เมื่อเก็บเก่ียวงา 
4.  ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตงา  
5.  ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

- เวลาและสถานที่   

 ด้าเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนพฤษภาคม 2556 ทีแ่ปลงนาเกษตรกรในเขตชลประทาน 
จังหวัดอุบลราชธานี  

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ :  

ผลการทดลองปี 2555 

คุณสมบัติของดิน 



 

ก่อนการท้าการทดลอง เก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดิน พบว่า ดินมีค่าความเป็น
กรด-ด่าง (pH) ค่อนข้างเป็นกรด คือ 4.39 ซึ่งไม่เหมาะกับการเจริญเติบโตของงา ที่ต้องการค่าความเป็นกรดและ
ด่างของดินที่ pH 5.5-8.0 (วาสนา, 2550) จึงได้ท้าการปรับสภาพของดินโดยโดโลไมท์ มีอินทรียวัตถุในดินต่้ามาก
เพียง 0.71 เปอร์เซ็นต์ ไนโตรเจนในดิน 0.036 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้ในดิน 2.96 มก./กก. และ
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน 13 มก./กก. (ตารางที่ 1) 

ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต  

งาให้ผลผลิตค่อนข้างต่้า เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า และเกิดการระบาดของโรคงาอย่างรุนแรง ท้า
ให้องค์ประกอบผลผลิตทางด้านจ้านวนฝักต่อต้นค่อนข้างต่้า คือ อยู่ระหว่าง 7.7-11.8 ฝักต่อต้น ส้าหรับผลผลิต 
พบว่า การก้าจัดวัชพืชด้วยแรงงานคนหลังปลูก 3 และ 6 สัปดาห์ งาให้ผลผลิตสูงสุด รองลงมา คือ การใช้สารก้าจัด
วัชพืช alachlor อัตรา 150 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ พ่นก่อนวัชพืชงอก และการใช้สารก้าจัดวัชพืช fenoxaprop-
P-ethyl อัตรา 24 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ พ่นหลังวัชพืชงอก คือ ให้ผลผลิตสูงกว่าการไม่ก้าจัดวัชพืช 46.64  
40.91 และ 25.25 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ (ตารางที่ 2) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของจ้าลอง และคณะ (2548) ที่
พบว่า การก้าจัดวัชพืชท้าให้ผลผลิตของงาเพ่ิมขึ น 15-20 เปอร์เซ็นต์ 

การเจริญเติบโต 

 วัดจากความสูงของงาเมื่อเก็บเกี่ยว พบว่า การควบคุมวัชพืชด้วยแรงงานคน 2 ครั ง เมื่องาอายุ 3 และ 6 
สัปดาห์หลังปลูก มีความสูงมากที่สุด คือ 74 เซนติเมตร ซึ่งใกล้เคียงกับการใช้สารก้าจัดวัชพืช fenoxaprop-P-
ethyl อัตรา 24 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ พ่นหลังวัชพืชงอก ที่มีความสูง 72 เซนติเมตร รองลงมา ได้แก่ การ
ควบคุมวัชพืชด้วยสาร alachlor อัตรา 150 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ พ่นก่อนวัชพืชงอก ในขณะที่การไม่ก้าจัด
วัชพืชงาจะมีการเจริญเติบโตทางด้านความสูงน้อยที่สุดเพียง 57 เซนติเมตร (ตารางที่ 3) ซึ่งสอดคล้องกับรายงาน
ของบุญเหลือ และคณะ (2546) พบว่า การก้าจัดวัชพืชท้าให้งามีความสูงมากกว่าการไม่ก้าจัดวัชพืช เพราะวัชพืช
จะเกิดการแข่งขันกับงา ท้าให้งามีความสูงลดลง  

น้ าหนักแห้งวัชพืช 

การไม่ก้าจัดวัชพืชมีน ้าหนักแห้งวัชพืชมากที่สุด คือ 376 กรัมต่อตารางเมตร รองลงมา คือ การใช้สารก้าจัด
วัชพืช fenoxaprop-P-ethyl อัตรา 24 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ พ่นหลังวัชพืชงอก มีน า้หนักแห้ง 122.3 กรัมต่อ
ตารางเมตร ซึ่งวัชพืชที่พบจะเป็นใบกว้าง และกก ในขณะที่การใช้สารก้าจัดวัชพืช alachlor อัตรา 150 กรัมสาร
ออกฤทธิ์ต่อไร่ พ่นก่อนวัชพืชงอก มีน ้าหนักแห้งวัชพืช 83 กรัมต่อตารางเมตร ซึ่งวัชพืชที่พบส่วนใหญ่จะเป็นวัชพืช
ใบแคบ ในขณะที่การควบคุมวัชพืชด้วยแรงงานคนหลังปลูก 3 และ 6 สัปดาห์ มีน ้าหนักแห้งวัชพืชน้อยที่สุดเพียง 
45.2 กรัมต่อตารางเมตร (ตารางที่ 3) ส้าหรับเปอร์เซ็นต์ความเป็นพิษของสารก้าจัดวัชพืช วัดที่ 1 3 และ 6 
สัปดาห์หลังควบคุมวัชพืช ทุกกรรมวิธีไม่พบอาการเป็นพิษ ทางด้านการควบคุมวัชพืช ทั ง 3 ช่วงอายุสามารถ
ควบคุมวัชพืชได้สูง (ตารางที่ 4) 

ผลการทดลองปี 2556 



 

คุณสมบัติของดิน 

ก่อนการทดลองเก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี พบว่า ดินมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
5.13 ซึ่งอยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของงา แต่มีอินทรียวัตถุต่้าเพียง 0.76 เปอร์เซ็นต์ ไนโตรเจนในดิน 
0.038 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 11.17 มก./กก. และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 34 ส่วนในล้านส่วน 
(ตารางที่ 1)  

ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต  

งาให้ผลผลิตต่้าเช่นเดียวกับปี 2555 เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า ส้าหรับการควบคุมวัชพืช พบว่า 
การก้าจัดวัชพืชด้วยแรงงานคน 2 ครั ง เทื่ออายุ 3 และ 6 สัปดาห์หลังปลูกงาให้ผลผลิตสูงที่สุด รองลงมา คือ การ
ใช้สารก้าจัดวัชพืช alachlor อัตรา 150 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ พ่นก่อนวัชพืชงอก และการใช้สารก้าจัดวัชพืช 
fenoxaprop-P-ethyl อัตรา 24 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ พ่นหลังวัชพืชงอก ซึ่งทั ง 3 กรรมวิธีให้ผลผลิตสูงกว่า
การไม่ก้าจัดวัชพืช 55.22 45.24 และ 38.50 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ (ตารางที่ 5) ซึ่งสอดคล้องกับการทดลอง
ในปี 2555 ส้าหรับองค์ประกอบผลผลิต พบว่า น ้าหนัก 1,000 เมล็ด จา้นวนฝักต่อต้น จา้นวนข้อต่อต้น การ
ควบคุมวัชพืชทั ง 3 วิธี มีค่าสูงกว่าการไม่ก้าจัดวัชพืช (ตารางที่ 5) ซึ่งสอดคล้องกับ Gurnah (1974) อ้างโดย 
อานนท์ และด้าเกิง (2531) ที่ประเทศกานา การก้าจัดวัชพืชเป็นเวลาติดต่อกัน 6 สัปดาห์หลังปลูก ท้าให้งามี
ผลผลิตเพ่ิมขึ น 134 เปอร์เซ็นต์ 

 

 

การเจริญเติบโต 

วัดจากความสูงเมื่อเก็บเกี่ยว พบว่า งาที่มีการควบคุมวัชพืชทั ง 3 วิธี มีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันมากนัก 
คือ อยู่ระหว่าง 110.9-118.0 เซนติเมตร ในขณะที่การไม่ก้าจัดวัชพืชมีความสูงเพียง 90.1 เซนติเมตร (ตารางที่ 6) 
ซึ่งสอดคล้องกับอานนท์ และด้าเกิง (2531) ที่พบว่า การไม่ก้าจัดวัชพืชจะท้าให้การเจริญเติบโตและผลผลิตของงา
ลดลงมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ 

น้ าหนักแห้งวัชพืช 

วัชพืชที่พบในแปลงส่วนใหญ่จะเป็นวัชพืชใบแคบ ที่ขยายพันธุ์โดยใช้ส่วนขยายพันธุ์ใต้ดิน ท้าให้การควบคุม
ก้าจัดโดยการใช้สาร alachlor หรือ fenoxaprop-P-ethyl ควบคุมได้ค่อนข้างน้อย ส้าหรับวิธีการควบคุมวัชพืช
ด้วยแรงงานคน 2 ครั ง เมื่องาอายุ 3 และ 6 สัปดาห์หลังปลูก สามารถควบคุมวัชพืชได้ใกล้เคียงกับการใช้สาร
ก้าจัดวัชพืช fenoxaprop-P-ethyl คือ 66.5 และ 73.4 กรัมต่อตารางเมตร ในขณะที่การควบคุมวัชพืชด้วยสาร
ก้าจัดวัชพืช alachlor อัตรา 150 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ พ่นก่อนวัชพืชงอก มีน ้าหนักแห้งวัชพืช 170.2 กรัมต่อ
ตารางเมตร และการไม่ควบคุมวัชพืชมีปริมาณวัชพืชสูงที่สุด 406.1 กรัมต่อตารางเมตร ทางด้านความเป็นพิษเก็บ
ข้อมูลเมื่อ 1 3 และ 6 สัปดาห์ หลังการควบคุมวัชพืช พบว่า ทุกกรรมวิธีงาไม่แสดงอาการเป็นพิษ ส้าหรับการ



 

ควบคุมวัชพืชในกรรมวิธีการใช้สาร fenoxaprop-P-ethyl อัตรา 24 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ เมื่อ 1 สัปดาห์หลัง
พ่น สามารถควบคุมวัชพืชได้ปานกลาง เนื่องจากวัชพืชที่พบส่วนใหญ่เป็นหญ้าชันกาด ที่มีการขยายพันธุ์จากส่วน
ใต้ดิน ท้าให้เมื่อ 3 และ 6 สัปดาห์หลังพ่นไม่สามารถควบคุมวัชพืชดังกล่าวได้ ในขณะที่การใช้สารก้าจัดวัชพืช 
alachlor อัตรา 150 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ พ่นก่อนวัชพืชงอก เมื่อ 6 สัปดาห์หลังพ่นสามารถควบคุมวัชพืชได้
ปานกลาง ส้าหรับการก้าจัดวัชพืชด้วยแรงงานคน 2 ครั ง เมื่ออายุ 3 และ 6 สัปดาห์หลังปลูก สามารถควบคุม
วัชพืชได้สูง (ตารางท่ี 7) 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  :  

ส้าหรับการปลูกงาในสภาพนาชลประทาน การควบคุมวัชพืชโดยการก้าจัดวัชพืชด้วยแรงงานคน 2 ครั ง 
เมื่องาอายุ 3 และ 6 สัปดาห์หลังปลูก สามารถควบคุมวัชพืชได้ดี และท้าให้งามีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูง
ที่สุด รองลงมา คือ การควบคุมวัชพืชโดยการใช้สาร alachlor อัตรา 150 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ พ่นก่อนวัชพืช
งอก และการใช้สารก้าจัดวัชพืช fenoxaprop-P-ethyl อัตรา 24 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ พ่นหลังวัชพืชงอก 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดินก่อนปลูก จากแปลงการทดสอบเทคโนโลยีการก้าจัดวัชพืชใน
งาที่ปลูกในสภาพนาชลประทาน 

 pH OM 
% 

N 
% 

Avai.P 
mg/kg 

Exch.K 
mg/kg 



 

ปี 2555 4.39 0.71 0.036 2.96 2.00 
ปี 2556 5.13 0.76 0.038 11.17 9.00 

 

 

ตารางท่ี 2 ผลผลิตต่อไร่ น ้าหนัก 1,000 เมล็ด จ้านวนต้นเก็บเกี่ยว จ้านวนฝักต่อต้น เปอร์เซ็นต์ต้นตาย และ
จ้านวนข้อต่อต้น จากแปลงการทดสอบเทคโนโลยีการก้าจัดวัชพืชในงาที่ปลูกในสภาพนาชลประทาน ปี 
2555 

กรรมวิธี ผลผลิต/ไร่ 
(กก.) 

น้ าหนัก 1,000 
เมล็ด (กรัม) 

จ านวนต้น 
เก็บเกี่ยว/ไร่ (ต้น) 

จ านวนฝัก/ต้น 
(ฝัก) 

% ต้นตาย จ านวน 
ข้อ/ต้น 

T1 
T2 
T3 
T4 

25.81 
20.40 
28.58 
15.25 

3.48 
3.63 
3.67 
3.45 

71,632 
61,616 
54,864 
54,432 

8.4 
11.8 
10.9 
7.7 

31.03 
32.80 
51.32 
33.63 

15.4 
18.5 
18.8 
12.8 

T1   =   ใช้สารก้าจดัวัชพืช alachlor อัตรา 150 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ พ่นก่อนวัชพืชงอก  
T2   =   ใช้สารก้าจดัวัชพืช fenoxaprop-P-ethyl อัตรา 24 กรัมสารออกฤทธ์ิต่อไร่ พ่นหลังวัชพืชงอก  
T3   =   ก้าจัดวัชพืชด้วยแรงงานคนหลังปลูก 3 และ 6 สัปดาห ์  
T4   =   ไมม่ีการก้าจดัวัชพืช 
 
 
 

ตารางท่ี 3 จ้านวนข้อติดฝักต่อต้น ความสูงเก็บเกี่ยว และน ้าหนักแห้งวัชพืช จากแปลงการทดสอบเทคโนโลยีการ
ก้าจัดวัชพืชในงาที่ปลูกในสภาพนาชลประทาน ปี 2555 

กรรมวิธี 
จ านวน 

ข้อติดฝัก/ต้น 
ความสูงเก็บเกี่ยว 

(ซม.) 
น้ าหนักแห้งวัชพืช (กรัม/ตร.ม.) 

ใบแคบ ใบกว้าง กก รวม 
T1 
T2 
T3 
T4 

8.4 
11.8 
10.9 
7.7 

60.2 
72.1 
74.0 
57.0 

60.4 
19.6 
25.9 
195.8 

22.6 
77.8 
12.9 
61.6 

0 
24.9 
6.4 

118.6 

83.0 
122.3 
45.2 
376.0 

T1   =   ใช้สารก้าจดัวัชพืช alachlor อัตรา 150 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ พ่นก่อนวัชพืชงอก  
T2   =   ใช้สารก้าจดัวัชพืช fenoxaprop-P-ethyl อัตรา 24 กรัมสารออกฤทธ์ิต่อไร่ พ่นหลังวัชพืชงอก  
T3   =   ก้าจัดวัชพืชด้วยแรงงานคนหลังปลูก 3 และ 6 สัปดาห ์  
T4   =   ไมม่ีการก้าจดัวัชพืช 



 

ตารางท่ี 4 เปอร์เซ็นต์ความเป็นพิษ และเปอร์เซ็นต์การควบคุมวัชพืช หลังจากการควบคุมวัชพืช 1 3 และ 6 
สัปดาห์ จากแปลงการทดสอบเทคโนโลยีการก้าจัดวัชพืชในงาที่ปลูกในสภาพนาชลประทาน ปี 2555 

กรรมวิธี 
ความเป็นพิษ (%) การควบคุมวัชพืช (%) 

1 WAT 3 WAT 6 WAT 1 WAT 3 WAT 6 WAT 
1. alachlor อัตรา 150 g (ai)/ไร่ 
2. fenoxaprop-P-ethyl อัตรา  
   24 g (ai)/ไร่ 
3. ก้าจัดวัชพืช 2 ครั ง เมื่อ  
   3 และ 6 สัปดาห์หลังงอก 
4. ไม่ก้าจัดวัชพืช 

0 
0 
 
0 
 
0 

0 
0 
 
0 
 
0 

0 
0 
 
0 
 
0 

10 
8 
 

10 
 
0 

9 
9 
 

10 
 
0 

8 
8 
 

10 
 
0 

WAT : สัปดาห์หลังการควบคุมวัชพืช 
เปอร์เซ็นต์ความเป็นพิษ 
 0 ไม่มผีลต่อพืชปลูก  
 1-3 เป็นพิษน้อย 
 4-6 เป็นพิษปานกลาง 
 7-9 เป็นพิษรุนแรง 
 10 พืชตาย 
เปอร์เซ็นต์การควบคมุวัชพืช 

0 ไม่สามารถควบคุมวัชพืชได้เลย 
 1-3 ควบคุมวัชพืชได้น้อย 
 4-6 ควบคุมวัชพืชปานกลาง 
 7-9 ควบคุมวัชพืชได้สูง 
 10 ควบคุมวัชพืชได้ 100 เปอร์เซ็นต ์
 

 

ตารางท่ี 5 ผลผลิตต่อไร่ น ้าหนัก 1,000 เมล็ด จ้านวนต้นเก็บเกี่ยว จ้านวนฝักต่อต้น และจ้านวนข้อต่อต้น จาก
แปลงการทดสอบเทคโนโลยีการก้าจัดวัชพืชในงาที่ปลูกในสภาพนาชลประทาน ปี 2556 

กรรมวิธี ผลผลิต/ไร่ 
(กก.) 

น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 
(กรัม) 

จ านวนต้น 
เก็บเกี่ยว/ไร่ (ต้น) 

จ านวนฝัก/ต้น 
(ฝัก) 

จ านวน 
ข้อ/ต้น 

T1 
T2 
T3 
T4 

36.03 
32.08 
44.06 
19.73 

3.25 
3.37 
3.27 
3.15 

36,743 
48,686 
49,219 
54,172 

15.98 
14.00 
16.70 
10.10 

34.9 
26.4 
31.1 
20.6 



 

T1   =   ใช้สารก้าจดัวัชพืช alachlor อัตรา 150 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ พ่นก่อนวัชพืชงอก  
T2   =   ใช้สารก้าจดัวัชพืช fenoxaprop-P-ethyl อัตรา 24 กรัมสารออกฤทธ์ิต่อไร่ พ่นหลังวัชพืชงอก  
T3   =   ก้าจัดวัชพืชด้วยแรงงานคนหลังปลูก 3 และ 6 สัปดาห ์  
T4   =   ไมม่ีการก้าจดัวัชพืช 

ตารางท่ี 6 จ้านวนข้อติดฝักต่อต้น ความสูงเก็บเกี่ยว และน ้าหนักแห้งวัชพืช จากแปลงการทดสอบเทคโนโลยีการ
ก้าจัดวัชพืชในงาที่ปลูกในสภาพนาชลประทาน ปี 2556 

กรรมวิธี 
จ านวน 

ข้อติดฝัก/ต้น 
ความสูงเก็บเกี่ยว 

(ซม.) 
น้ าหนักแห้งวัชพืช (กรัม/ตร.ม.) 

ใบแคบ ใบกว้าง กก รวม 
T1 
T2 
T3 
T4 

15.98 
14.00 
16.70 
10.10 

110.9 
112.4 
118.0 
90.1 

160.7 
53.2 
58.4 
357.4 

8.6 
12.9 
6.8 
34.6 

0.9 
7.3 
1.3 

14.10 

170.2 
73.4 
66.5 
406.1 

T1   =   ใช้สารก้าจดัวัชพืช alachlor อัตรา 150 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ พ่นก่อนวัชพืชงอก  
T2   =   ใช้สารก้าจดัวัชพืช fenoxaprop-P-ethyl อัตรา 24 กรัมสารออกฤทธ์ิต่อไร่ พ่นหลังวัชพืชงอก  
T3   =   ก้าจัดวัชพืชด้วยแรงงานคนหลังปลูก 3 และ 6 สัปดาห ์  
T4   =   ไมม่ีการก้าจดัวัชพืช 

 
 
ตารางท่ี 7 เปอร์เซ็นต์ความเป็นพิษ และเปอร์เซ็นต์การควบคุมวัชพืช หลังจากการควบคุมวัชพืช 1 3 และ 6 

สัปดาห์ จากแปลงการทดสอบเทคโนโลยีการก้าจัดวัชพืชในงาที่ปลูกในสภาพนาชลประทาน ปี 2556 

กรรมวิธี 
ความเป็นพิษ (%) การควบคุมวัชพืช (%) 

1 WAT 3 WAT 6 WAT 1 WAT 3 WAT 6 WAT 
1. alachlor อัตรา 150 g (ai)/ไร่ 
2. fenoxaprop-P-ethyl อัตรา  
   24 g (ai)/ไร่ 
3. ก้าจัดวัชพืช 2 ครั ง เมื่อ  
   3 และ 6 สัปดาห์หลังงอก 
4. ไม่ก้าจัดวัชพืช 

0 
0 
 
0 
 
0 

0 
0 
 
0 
 
0 

0 
0 
 
0 
 
0 

10 
5 
 

10 
 
0 

8 
0 
 
9 
 
0 

6 
0 
 
8 
 
0 

WAT : สัปดาห์หลังการควบคุมวัชพืช 
เปอร์เซ็นต์ความเป็นพิษ 
 0 ไม่มผีลต่อพืชปลูก  
 1-3 เป็นพิษน้อย 
 4-6 เป็นพิษปานกลาง 



 

 7-9 เป็นพิษรุนแรง 
 10 พืชตาย 
เปอร์เซ็นต์การควบคมุวัชพืช 

0 ไม่สามารถควบคุมวัชพืชได้เลย 
 1-3 ควบคุมวัชพืชได้น้อย 
 4-6 ควบคุมวัชพืชปานกลาง 
 7-9 ควบคุมวัชพืชได้สูง 
 10 ควบคุมวัชพืชได้ 100 เปอร์เซ็นต ์
 


